
KAMERA ÜZEMEL

Tájékoztató megfigyelő rendszer üzemeltetéséről

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a Szimetrik Építőipari Kft. központjában (cím:9011 Győr,
Váci  Mihály  utca  60/a)  a  vagyonvédelem,  üzleti  titok  védelme, a  jogsértő  cselekmény
megelőzése vagy megszakítása, a munkaviszonnyal összefüggő jogsértő cselekmény felfedése
érdekében a vállalkozás jogos érdekében, megfigyelő rendszer működik.
A kamera rendszer folyamatosan 24 órában üzemel vagyonvédelmi okokból.
A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a rendszer üzemeltetője a ( Szimetrik
Építőipari  Kft.  vezetője  és  az  ő  megbízottja)  férhet  hozzá  és  a  jogsértő  cselekmény
megelőzése  vagy  megszakítása  érdekében  mellőzhetetlen  esetben  jogosult  megismerni,  a
felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja.
Az irodai helyiségekbe történő belépéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait
(az  Önnel  kapcsolatba  hozható  ismereteket,  így  az  Ön  alakját  (képmását))  az
elektronikus megfigyelőrendszer rögzítse,  az Adatkezelő jogos érdekéből  fakadóan.  A
jogos érdeket megalapozó érdekmérlegelési teszt az Adatkezelőnél megismerhető. 
A felvételeket  a  rögzítést  követő  15-20 napig tárolja  a  Szimetrik Kft.  rendszere abból  a
célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt
indult büntető -, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban –ideértve az érintett
személy által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást
is – bizonyítékul felhasználhatóak legyenek. 
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel
rögzítésétől  számított  tiz  napon belül  jogának  vagy jogos  érdekének  igazolásával  kérheti,
hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
A határidő lejártát követően a fel nem használt felvételek a Szimetrik Kft. rendszere felülírja,
így azok többé nem helyreállíthatók.
A kamerás megfigyelő rendszerrel rögzített adatok „feldolgozását” a Szimetrik Kft. erre 
megbízott személye végzi, aki kizárólag az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 
feladatok elvégzésére jogosult és köteles
Az Adatkezelő piktogram kihelyezésével, hívja fel a figyelmet a kamera alkalmazásra. Jelen 
tájékoztatón kívül részletes tájékoztató az Adatvédelmi megbízott ismerhető meg.

Az Adatkezelő piktogram kihelyezésével, hívja fel a figyelmet a kamerák helyére.
A  kamera  rendszer  üzemeltetésével  kapcsolatos  részletes  tájékoztató,  érdekmérlegelés
elérhető a honlapon www.szimetrik.hu/adatvedelmitajekoztato/kamera., illetve a központban.
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